
ZAŁĄCZNIK NR 5  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZY ZAWIERANIU 
UMOWY 

(dla stron, ich pełnomocników, przedstawicieli, osób kontaktowych) 
 

przekazywana na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), 
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”)  
 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
 

Administratorem danych osobowych jest BMW Vertriebs GmbH z siedzibą w Salzburgu, 
działająca poprzez swój polski oddział pod firmą BMW Vertriebs GmbH spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością oddział w Polsce, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa (dalej 
„Administrator”). 
 
Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Malwinę Wasilewską, z którym 
można się skontaktować pod adresem  daneosobowe.vertriebs@bmw.pl. 
 

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

1. Zawarcia i wykonania umowy realizacji Programu na warunkach wskazanych w 
Regulaminie, której stroną jest osoba fizyczna działająca we własnym imieniu (na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

2. Zawarcia i wykonania umowy realizacji Programu na warunkach wskazanych w 
Regulaminie, której stroną jest inny podmiot niż osoba fizyczna na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontaktowanie się z reprezentantami 
pomiotu i osobami wskazanymi do kontaktu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

3. Realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa mających 
zastosowanie do działalności Administratora w tym podatkowych, rachunkowych (na 
podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

4. Archiwizacji materiałów i komunikatów, w tym korespondencji wytworzonych przez 
Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu jakim jest dokumentowanie prowadzonej działalności 
gospodarczej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 

3. ŻRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH   

Dane osobowe zostały pozyskane: bezpośrednio od osoby przystępującej do Programu  lub 
zostały przekazane przez pracodawcę/zleceniodawcę/mocodawcę w związku z 
przystąpieniem do Programu.  

4. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH  
 

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, 
funkcja,  adres e-mail lub inne dane jeśli będzie to wynika z Regulaminu.  
 

5. ODBIORCY DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG 

mailto:daneosobowe.vertriebs@bmw.pl


1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, 
w tym Partnerom Serwisowym Programu. W szczególności dane mogą być udostępniane 
podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, hosting danych i 
usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia 
dokumentacji, operatorom pocztowym lub kurierom, firmom doradczym, z którymi 
Administrator współpracuje. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom 
lub podmiotom publicznym (bądź wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do 
uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego.  

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator  będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji 
Programu, a po tym okresie w celach archiwizacyjnych przez okres nie krótszy niż 
przedawnienie ewentualnych roszczeń. 

7. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek przystąpienia do 
Programu.  

8. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE DECYZJE 
Dane przetwarzane do celów opisanych w niniejszym dokumencie nie będą podlegały 
profilowaniu, a wobec osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane zautomatyzowane 
decyzje.  

9. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych 
osobowych, prawo sprostowania, prawo usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną 
sytuacją podmiotu danych wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
Przysługuje również prawo skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w 
państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia 
domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=ul.+Stawki+2,+00-193+Warszawa&entry=gmail&source=g
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